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  المقدمة

ي العةالمي ببةب  الحةراراخحتبةا  برزت ظاهرة التغير المناخي بشكل واضح في اآلونةة اخخيةرة نتي ةة 

تركيةةز الغةةازات اخنشةة ة البشةةرية المتزايةةدة  لحةةر  المزيةةد مةةف الومةةود اخحلةةوري ممةةا اد  الةة  زيةةادة

  المبببة لهذه الظاهرة، الذي انعك  بلباً عل  مناخ العرا  

ملةة امم ةار وشةحة يوا ه العرا  اليوم  تحديات عديدة يلرضها تغير المناخ، كارتلاع در ةة الحةرارة و

ة عنهةا، الةذي اد  المياه وملوحة اخراضي وزيةادة نبةبة العوا ةل الرمليةة والترابيةة والكةوارج النا مة

  الةة  عةةدم مةةدرة حيةةج اف تلةةامم نةةدرة الميةةاه ونوعيتهةةا رد  إلةة  إلحةةا  رضةةرار بالغةةة بالق ةةاع الزراعةةي

تةةي كانةةت للتةةرات الق ةةاع الزراعةةي علةة  تةةوفير بةةبل العةةيل الكافيةةة والمبةةتدامة خ بةةيما فةةي المنةةا   ال

   ويلة تمثل م در العمل الرئيبي للقو  العاملة 

بحثةاً عةف فةر  اف شحة المياه و لال اخراضي الزراعية ا بحت ببباً رئيبياً في ه رة بكاف الريل

هم حيةاة افضةل فةي رخر  واخبتقرار في بيئات  ديدة ذات موارد مالية وا تماعية و حية التي  توفر ل

ت لةة  اتخةةاذ العةةرا  تيوا ههةةاالح ةةول علةة  الخةةدمات والحقةةو ، إف عوامةة  التحةةديات المناخيةةة التةةي 

  خ تماعية القائمةإ راءات منبقة لتخليل اخحتيا ات لت ن  المزيد مف النزوح ومنع تلامم المشاكل ا

 اثر التغيرات المناخية عل  اله رة والنزوح



ل الحلةاظ علة  ا بح العرا  ركثر عرضة للمخةا ر نتي ةة التةدهور البيئةي الحةاد وإهمةا 

رتيبةةات والقةةدرات البيئةةة وضةةعل ام ةةر القانونيةةة والتنظيميةةة لةةةدارة البيئيةةة وضةةعل الت

لحةد مةف اللقةر المؤببية التي تعرمل التنمية بعةد انتهةاء مرحلةة النةزاع، وتعية   هةود ا

  وتعزيز ببل العيل وتخليل ال راع للح ول عل  الموارد ال بيعية

 فظةةةةاتلمحاال نوبيةةةةة المنةةةةا   اف النةةةةزوح النةةةةا م عةةةةف التغيةةةةر المنةةةةاخي حةةةةدج فةةةةي 

،   ةةلالن، القادبةةية لمحافظةةات والوبةة     الب ةةرة، ذي مةةار ، المثنةة ،ميبةةاف  

يةر مةف امبةر مف العرا   ببةب  التةدهور البيئةي ممةا شة ع الكث كربالء، واب ، بابل

مة فةةي القةةادرة علةة  ضةةماف بشةةبل عةةيل كافيةةة ومبةةتدا المعتمةةدة علةة  الزراعةةة  يةةر

  المنا   الريلية  ال  النزوح واله رة 

 



  شحة المياه والنزوح في المحافظات ال نوبية امربعة
   ، المثن ، ذي مار، الب رةفميبا    

 



العرا  النزوح النا م عف شحة المياه وال لال في محافظات وب 

  القادبية و الن ل و بابل و واب  و كربالء 



 المناخية والتعليمالتغيرات 

 ًرف للتعليم دورا ً ال يل القةادم باعد يوالذي  المناخ اتلتغيراخبت ابة في  محوريا
حيةد النةا  علة  توريضةا بةل بيبةاعد كامةل، عل  فهم تغير المناخ ومعال ته بشكل 

  عبر ام يال وتش يع التغيير عل  ن ا  وابع في الموامل والبلوك
 كونوف مبةؤوليف الذيف بةيامفراد هم ر لال اليوم هم  انعو البيابة في المبتقبل

  العرا عف ميادة مبتقبل البيابة البيئية في 
 حياة في تحبةيف تعليم ام لال حول حقائ  تغير المناخ يغر  فيهم الر بة مد  ال

 اً مهمدوراً آلباء المعلموف وايلع  حيج   البيئة وحماية الكوك  م لالهم ورحلادهم
امية للمبةاعدة خالل التعبير عف رهميةة اتخةاذ إ ةراءات ابةتبمف التوعيةفي تحقي  

  المناخعل  عك  تغير 
 علة  يبةاعد ائةهش ، ال يد بشأف مضايا تغير المناخ ، والعلوم التي تقةل ورالتعليم اف

ً حةملتاهةذا بةيكوف والةذي   دفع ع لة اخبتكار حةول حلةول تغيةر المنةاخ للت ةوير  ا
  المبتقبلي ل ر   ديدة ورائدة لمعال ة القضايا البيئية

 اج بلبةلة مةف إدراج تعليم فعال عف تغير المناخ في المدار  بيبةاعد علة  إنتةإف
ؤدي إلة  م تمةع إنه يزيد مف عةدد المةوا نيف الم لعةيف ، ممةا ية  النتائج اإلي ابية

  ركثر نشاً ا وابتبامية بيئيًا
خا ةةة ضةةرورة و ةةول التعلةةيم حةةول التغيةةر المنةةاخ الةة   ميةةع فئةةات الم تمةةع و

  المنا   الريلية
 



 والمررةالتغيرات المناخية 
ئيةة البةليمة عل  عاتقها دور ربابي في التربيةة البيكوف يقع البيئية للمررة ضرورة التوعية •

وحمايةةة رفةةراد امبةةرة مةةف تةةأثير امضةةرار المحتملةةة للعوامةةل البيئيةةة ممةةا يقلةةل مةةف معةةدخت

اإل ةةابة بةةةاممراح ال ةةحية والنلبةةةية، لةةةذلك فةةدف التركيةةةز علةةة  دور المةةررة وحثهةةةا علةةة 

التلةوج المشاركة اللعلية في رنش ة وبرامج التوعية البيئية بةيكوف لةه مةردود فةي الحةد مةف

.البيئي

. تيةةاتبحةة  النبةةاء واللالةة  العنةةل الليضةةانات رو حةةاخت ال لةةال الشةةديد يمكةةف رف تةةؤدي رف •

ل مةف مف النازحيف ببب  الكوارج ال بيعية، و البا ما تكوف اللتيةات رو% 75النباء وتمثل 

يترك مقاعد الدرابة لمباعدة عائالتهف فةي مثةل هةذه الظةرول، وهةو مةا يةؤثر ب ةورة  يةر

ة  مشةكالت المةر رة بو ةةه مباشةرة فةي المبةاواة بةيف ال نبةيف فةي الو ةةول إلة  التعلةيم ويعمل

لمنةاخ عام، ويت ل  ذلك مزيدا مف اإلن ال في اخبت ابة الدوليةة لمعال ةة ربةور رثةار تغيةر ا

.معهاوالتكيل 

بارهةةا تتةةول  المةةررة رئابةةة اخبةةرة يقةةع علةة  عاتقهةةا التمةةا  المباشةةر مةةع البيئةةة باعتعنةةدما •

مةف الشخ  المبؤول عف تدبير رمور اخبةرة فةالمررة الريليةة يقةع علة  عاتقهةا عة ء اكبةر

ميةاه المررة في الحضر فتكوف هي المبؤولة عف اي ال المياه واخمترا  مف م ةادر تلةوج ال

ال ةحية باإلضافة ال  انها تعاني مف العيل فةي ظةرول بةكف مابةية خ تتةوفر فيهةا الشةرو 

.الخدماتوتلتقد كثير مف 

لموا هةةة حةةاخت الت ةةحر، والتأكيةةد علةة  الحلةةاظ علةة  المماربةةات اخهواريةةةالمةةررة تمكةةيف •

.التقليدية



بيعيةة  العوامةل العل  العديد مف العوامل منها هتأثيريتركتغير المناخ 

اله ةرة التنميةة اخ تماعيةة اخمت ةادية، ورثةار علة  التي لهةا شريةالبو

ي اللقةةر والعةةوز وفقةةداف اخمةةف الغةةذائمبةةببا والنةةزوح، واممةةف الغةةذائي 

ة وتقليةةل فةةر  العمةةل الالئقةةة ومقومةةات العةةيل الر يةةد وخا ةةة للئةة

دة ه روا مباكنهم بةعيا الة  الح ةول علة  مبةاكف  ديةالذيف الشبا 

  ممةةا يت لةةالشةةبا  فئةةة وخا ةةة وابةةبا  رز   ديةةدة نتي ةةة النةةزوح 

  تةوفير علةخا ةة المةؤثرة تكثيل القرارات والبيابات بقضةايا البيئةة 

ي اكثر مبار امت اداعتماد فضالً عف والعا ليف، فر  عمل للنازحيف 

ضةراء اخضرارا مف ا ل تعزيةز اخبةتثمار فةي البنة  التحتيةة العامةة الخ

ي ةة والقادرة عل  ال مود امام الكةوارج البيئيةة وت ةاوز المخةا ر بالنت

شةكل تدعم مقومات الناتج المحلي اخ مالي والعمالةة الالئقةة والتعةافي ب

. ابرع

التغيرات المناخية والتشغيل 



اهتجالبيئيةالمخاطرمنالكثيرحدوثإلىالمناختغيريؤثر
جراءا  كثير سيعانون والمرضىالسنكبارإنكمااإلنسان،صحة

نومهممنالكثيروفاةإلىأدتالتيالمرتفعةالحرارةموجات
لغذاءاعلىكليا  اعتمادا  تعتمداإلنسانوراحةصحةإنالمعروف

لسيطرةلالمالئمةالبيئيةوالظروفوالطقسالنقيةالشربومياه
راتبالتغيكبيرةبدرجةتتأثرالعواملهذهوكلاألمراضعلى

والذيالمناخيللتغيرالمباشرالتأثيرعنفضال  هذاالمناخية،
:يتمثل
اإلنسانعلىالتأثيروإمكانيةالحراري اإلجهاد
المناخيةالتطرفاتعنالناتجةالمعديةاألمراض
المناخيةالتطرفاتعنالناتجةالنفسيةاآلثار

التغيرات المناخية  وتأثيرها عل   حة اخنباف



ات المناخيةخلح ظاهرة اخحتبا  الحراري مف خالل خلح انبعاثات  از الكربوف المبببة للتغير  

 الزراعية ر  الري الحديثة لترشيد ابتخدام المياه في المنا   ابتخدام  

 لم تمع المدنيفي ادارة الموارد المائية مف حيج الشلافية وتعزيز دور منظمات االحوكمةتحبيف  

 الثروة المائية ل عل البكاف اكثر ابتقراراً في منا قهمتعزيز   

 المياهبرامج توعوية عل  مختلل المبتويات لترشيد ابتخدام تنليذ  

 للمياهج شحة وادراج وبائل التهيئة لتغير المناخ والتحكم في الليضانات او في حال حدوتضميف  

 كةوارج والعمةل علة  انظمة اخنذار المبكر للمباعدة في تومع التغييرات المناخية في حال حدوجت وير

  اثارهاالحد مف 

 المناخيالقدرات لل هات ذات العالمة بالتغير بناء  

 المنةاخ م ةنلة البةكاف وتةأثيرات تغيةرحةول  البيانةاتميام ال هاز المركةزي لةح ةاء بةددراج ضرورة

  اخح ائيةالمبوحاتحب  العمر وال ن  ضمف 

 فةةي م ةةال ضةةرورة التنبةةي  علةة  المبةةتو  اخمليمةةي والةةدولي لغةةرح اكتبةةا  الخبةةرات والمعلومةةات

  المناخ والتغير المناخي

ظاهرة الت حرتنليذ اخنش ة والبرامج في الخ    واخبتراتي يات الوارد ذات العالمة بمكافحة  

 ع  ةناعات حرفيةة المررة امت اديا مف خالل دعةم القةروح الميبةرة للمةررة الريليةة لبةدء مشةاريتمكيف

لريليةة ومشةاركتها فةي للبيئة  عل  تمكيف المررة االتبام يتقليدية ذات تو ه شعبي بما يقلل مف امثر 

  لريليةبو  العمل بغية تحبيف الظرول المعيشية وتحقي  التنمية المبتدامة في المنا   ا

  التو يات



ايقال الزحل البكاني واخمتداد العمراني عل  امراضي الزراعية.

بف القوانيف التي تحمي امرح مف البلوكيات البشرية المبببة للت حر.

 تشةة يع مشةةاريع الزراعةةة والتشةة ير، وزراعةةة المنةةا   القاحلةةة وذلةةك مةةف خةةالل زراعةةة

.المنا   ال افة بالنخيل ورش ار البدر وال ل ال

الغ اء النباتي مف خالل اخبتعاد عف الرعي ال ائر  لالحلاظ ع  .

 التش يع عل  ابتحداج امبام  ديدة في ال امعة تعن  بالمناخ

التش يع عل  تغذية المناهج في وزارة التربية بالمواضيع ذات العالمة بالمناخ.

 مرونة الق اع ال حي مف خالل الوماية مف اخمراح النا مة عف تغير المناختعزيز. 

حية إعةةادة تأهيةةل الم تمعةةات الهشةةة  ةةحياً والم تمعةةات اللقيةةرة المعرضةةة للمخةةا ر ال ةة

 .وإعادة مدرتها عل  ال مود والتكيل مع اخثار البلبية لتغير المناخ 

امج رفع الوعي ال حي لد  الم تمعات المعرضة لألمراح ذات ال لة بالمناخ ودعم برن

 .ال حة واخبرة 

 مكافحة اخمراح المبتو نة والوبائية التي يبببها تغير المناخ. 

امل زيادة مرونة الق اع ال حي لموا هة تغير المناخ مف خالل تةوفير الةدعم الةالزم والشة

لم تمعةات للمؤببات ال حية والبنة  التحتيةة لتعزيةز اخبةت ابة الو نيةة وإعةادة تأهيةل ا

التنميةة الهشة  حياً وبناء مدرتها عل  ال مود والتكيل مما بيبةهم فةي تحقية  رهةدال

 .المبتدامة 
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 :الخالصة

ظككاهرة التغيككر وان  العرا يككةالمناخيككة ومككدى خطورتلككا علككى ال ي ككة التغيككرات تحليككل الككى  هكك ن الدراسككة  تككتلخ 

فشكككل واضكك  فككي االونككة االخيككرة نتيجككة االبت ككال الحككرارال العككالمي فسكك ح االنشككطة فككارزة اصكك حل المنككاخي 

للك ن الظكاهرة  ال شرية المتزايدة  لحرق المزيد من الو ود االب ورال مما ادى الى زيكادة ترييكز الغكازات المسك  ة 

ى علككى منككا   الكك ال ومككدى تككأثير هكك ن التغيككرات المناخيككة علككى اللجككرة والنككزوح  والصككحة . (4  العككراقانعكككس سككل ا

درجكة الحكرارة  رت كا ايتحديات عديدة ي رضلا تغير المنكا    يواجه العراق اليوم والتعليم والمرأة والتشغيل يما 

و لة اَمطار وشحة الميان وملوبة االراضي وزيادة نس ة العواصف الرملية والترافيكة والككوارا الناجمكة عنلكا  

الزراعكي  القطكا   كدرة عكدموونوعيتلكا  الميكان نكدرة ت كا مو  .الزراعي فالقطا  فالغة أضرار إلحاق إلىال ال ادى 

 العمكل مصكدرتمثكل  طويلكة ل تكرات التكي يانكل المنكاط  فكي سكيما ال والمسكتدامة الكافيكة العكي  س ل توفير على

 .(0  العاملة للقوى الراليسي

 المقدمة: 

يقع العراق في جنوب غرب آسيا ضمن المنكاط  الجافكة وشك ه الجافكة و كد إيتسكح مكن هك ا المو كع مناخكه شك ه    

هك ا فلكو يعت كر أبكد ايثكر ال لكدان ع رضكة القارال متأثراى فمنا  ال حر اَفيض المتوسط  وفحككم مو عكه الجغرافكي 

ى    44  45و 34 44يقع فين خطي طكول و .لتأثيرات اإلبترار العالمي والتغيرات المناخية فأفعادها المتعددة  شكر ا

شماالى   01 5أال إنه يمتد على عشرة خطوط طول  أما فالنس ة لمو عه من دواالر العرض في دأ عند داالرة عرض 

 شماالى  وفيما يخ  مو ع العكراق ودول الجكوار الجغرافكي المحيطكة فكه  فتحكد    37 03ض ويمتد بتى داالرة عر

العككراق مككن الشككمال ترييككا وإيككران مككن الشككرق  ومككن الجنككوب الخلككي  العرفككي والكويككل ومككن الجنككوب والجنككوب 

قكدم أن العكراق الغرفي المملكة العرفية السعودية  ومن الغرب اَردن ومن الشمال الغرفي سكوريا. ويتضك  ممكا ت

من الحدود الدولية  أما ما ت قى مكن بكدودن  %44 اتجاورن سل دول اثنتان منلا أجن يتان هما ترييا وإيران نس تل

وهككي مككن الغككرب سككوريا واَردن وجككزد مككن السككعودية ومككن الجنككوب  %50فتقاسككملا أرفككع دول عرفيككة فنسكك ة 

 .(3  السعودية والكويل

المنكا  فالرطوفكة  يتكأثرالصكيف الطويكل والحكار والجكاف والشكتاد ال كارد والقصكير. يتميز المنا  في العراق فيما 

القادمة من الخلي  ال ارسي واللواد القادم من المناط  الصحراوية العرفيكة. يتميكز منكا  العكراق فارت كا  درجكات 

℃  7الحرارة وانخ اض يميات االمطار. ويتراوح متوسط درجه الحكرارة فكي الشكتاد  يكانون الثانييينكاير( فكين 

                                                           
، 54قصي فاضل عبد، التغير المناخي في درجة الحرارة وامطار العراق، مجلة كلية التربية االساسيية للعليوا التربويية واالنسيانية العيدد   - 1

 .332،  ص2012بغداد، العراق، عاا 

 .2021منظمة الهجرة الدولية،  ،"قتغيير المناخ في مدن جنوب العرا الحقائق الناجمة عن الهجرة بسبب"تقرير  - 2

 .4-7  ص0221  جامعة فغداد  فغداد   العراق  جغرافية العراق  ع ال فضل السعدال - 3
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℉(.  422℃   34إلى ℉(  15℃   35موزييوليه( من والصيف الوسطي  ت℉(  54℃   40إلى ℉(  45 

درجه  ى  ويانل اعل℉(  15℃   35س بوالي وفي فغداد   فلغل درجات الحرارة في تموزييوليو وأبيأغسط

امطكار الشكتاد فكي وتحكدا فكي الصكيف   ال يوجكد تقري كا االمطكار. ℉(.  404℃   54برارة مسجله في فغكداد 

فكي الماالكة( فكين تشكرين  72نس ه من االمطار  بوالي  ىالل ش اطيف راير. وتقع اعلير وأواأواخر يانون الثانييينا

الج ككال وانحككدارات مككن  ىلكككل سككنه  وعلكك]م[  522إلككى  422سككقوط المطككر الثككانيينوفم ر وآراريمككارل. يسككقط 

مكن اَجزاد المحلية  ى  يمكن ان يتريز هطول االمطار عل]م[. وفي فعض اَبيان  4222ج ال بتى ]زرول[ 

ال لد ويمككن ان يسك ح ال يضكانات المحليكة   وخاصكه خكالل فصكل الشكتاد. اَراضكي المنخ ضكة والصكيف الحكار 

والجككاف وفككرودن فككي فصككل الشككتاد والرط ككة. فككي المنطقككة بككول الخلككي  ال ارسككي الصككيف بككار مككع ارت ككا  نسكك ه 

℃  45يمكككن ان تصككل إلككى  الرطوفككة. ويمكككن ان تكككون درجككات الحككرارة اليوميككة مرت عككه ن فككي فعككض اَبيككان

فكي المرت عكة  الحكرارة نتيجكة أو أيثر من درجه. في المناط  القابلة هناك خطر من السكتة الدماغيكة ℉(  443 

الصيف تلكح الريكاح الشكمالية الغرفيكة  الشكمال(   الك ال يثيكر ويحمكل يميكات ي يكرن مكن الرمكل ويمككن ان يسك ح 

 . (4  العواصف الرملية الشديدة

 الدراسة: مشكلة 

نحكو   تتجكه نحكو االرت كا  واالمطكار تتجكه الحرارةفي ال ترة االخيرة؟ وهل ان درجات العراق تغير هل ان منا  

أثكر  تكأثير؟ ومكا العكراقومجمو  االمطار فكين منكاط  الحرارة االنخ اض؟ وهل هناك ت اين في معدالت درجات 

  لك؟؟ وماهي الحلول ل التغير المناخي على التنمية ال شرية

 فرضية الدراسة: 

ى  االخيرة ال ترة في العراق منا  شلد –  .االمطار ويمية الحرارة درجات في سيما ال تغيراى واضحا

 .االنخ اض نحو فتسير االمطار اما التدريجي االرت ا  نحو الحرارة  درجات تتجه –

 .اثارها من التخ يف او لمعالجتلا  الحلول ايجاد ويجح محتملة في ية تأثيرات العراق في المناخي للتغير –

 هدف الدراسة: 

الحلكول  ويي يكة الوصكول الكى العرا يكةالمناخية ومكدى خطورتلكا علكى ال ي كة  التغيرات الى تحليل تلدف الدراسة 

 من شماله الى جنوفه.العراق مناط   الدراسة اغل يةوشملل  التغيراتالتي من شانلا التخ يف بدة ه ن 
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 المكانية للدراسة:  الحدود

    بيك  اعتمكدت ال يانكات واالبصكادات 0( يكم434337تشمل منطقة الدراسة الدولكة العرا يكة ال كالس مسكابتلا  

 المتوافرة لدى الوزارات والدواالر الرسمية التي للا عال ة فموضو  الدراسة.

 

 

 

 

ي العراق الظروف واإلمكانيات الوطنية
 
 :ف

  إال إن %0555  فمعكككدل نمكككو سكككنوال 0204لعكككام  مليكككون نسكككمة 44يقكككدر عكككدد سككككان العكككراق فككك أيثر مكككن    

إ تصككككاد العككككراق والعمككككل فاَنمككككاط المعتككككادة لككككم يكككككن فالمسككككتوى المطلككككوب الكككك ال يل ككككي باجككككة المككككواطن 

مت فكككك فا فشكككككل واضكككك  و ككككد انخ ككككض ل تككككرة طويلككككة إلككككى مسككككتويات متدنيككككة فسكككك ح العرا ككككي  بيكككك  يككككان 

الظككككروف إَسككككتثناالية مككككن الحككككروب والنزاعككككات واَعككككداد اللااللككككة للنككككازبين والملجككككرين فسكككك ح تعرضككككه 

للجمككككات داعكككك  اإلرهافيككككة  ويتعسككككر علككككى الميزانيككككة العرا يككككة الوطنيككككة السككككنوية تككككوفير اَمككككوال الالزمككككة 

وعككككودة النككككازبين والملجككككرين إلككككى مسككككاينلم  بيكككك  تسكككك ح تنظككككيم داعكككك  اإلرهككككافي إلعككككادة اإلعمككككار 

( 54والحككرب التككي شككنلا علككى العككراق فككي الحككاق اضككرار جسككيمة فال نيككة التحتيككة والممتلكككات  تقككدر فنحككو  

مليكككار دوالر مكككن اإلسكككتثمارات إلصكككالبلا  وهكككو مكككا أثكككر علكككى اإلجكككرادات الوطنيكككة فكككي مواجلكككة مخكككاطر 

. إالَّ إنكككه وعلكككى الكككرغم مكككن رلكككك فكككأن العكككراق يكككدعم التوجكككه العكككالمي والمسكككارات التكككي بكككددها تغيكككر المنكككا 

إت كككاق فكككاريس الككك ال يلكككدف للح كككاظ علكككى يويكككح االرض ويكككدعو الكككدول المتقدمكككة والصكككناعية الك كككرى إلكككى 

الككككدول  اإللتككككزام فوعككككود التخ يككككف وتقككككديم الككككدعم المككككالي وال نككككي ونقككككل التكنولوجيككككا والتن يكككك  فشكككك افية تجككككان

الناميككككة لمسككككاعدتلا علككككى تن يكككك  مسككككاهماتلا الوطنيككككة وتحقيكككك  أهككككداف التنميككككة المسككككتدامة داخككككل أراضككككيلا 

متنكككو  ومكككرن ومسكككتجيح للتغيكككرات المناخيكككة الحاليكككة  ال تصكككادوتمكينلكككا مكككن الصكككمود مكككن خكككالل التأسكككيس 

وفككك  اَنظمكككة الحديثكككة لل نكككاد  المكككدمرةوالمسكككتق لية للككك ا فكككلن رغ كككة العكككراق  ويكككة تجكككان إعكككادة إعمكككار المكككدن 

نتشكككجيع لصكككديقة لل ي كككة فتككككون يشكككواهد سكككالم بيكككة داخكككل المجتمكككع العرا كككي مسكككتدامة لتصككك   مكككدن خضكككراد 

المتجكككددة وال نكككاد اَخضكككر لضكككمان اإلسكككتدامة فكككي مواجلكككة مخكككاطر تغيكككر المنكككا   خاصكككة  ةالطا كككاسكككتخدام 

االفككككاق اإل تصككككادية المسككككتق لية للعككككراق فعككككد ظككككروف جاالحككككة يورونككككا التككككي فا مككككل الوضككككع سككككوداى ار أن 

تنطككككوال علككككى تحككككديات ي يككككرةن بيكككك  مككككن المتو ككككع أن يككككلدال إنليككككار أسككككعار الككككن ط الدوليككككة إلككككى إنكمككككا  

إ تصككادن خصوصككا فككي ظككل وجككود إ تصككاد ريعككي وبيككد المصككدر ومككرت ط فأسككواق الككن ط العالميككة المت ف فككة 

 الرؤية:

  .التوعية البيئيةمبادرات دعم تنمية مستدامة تحقق التفاعل بين السكان والبيئة وتغير المناخ و
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لقطكككا  الخكككاص  سكككيكون مكككن الصكككعح إنعكككا  فشكككدة مكككع غيكككاب اإلصكككالبات الملموسكككة لتعزيكككز مشكككارية ا

ى إلككككى إمكانياتككككه المنخ ضككككة التككككي تتككككراوح فككككين  و  %4,1اإل تصككككاد  ومككككن المتو ككككع أن يعككككود النمككككو تككككدريجيا

(  كككد 41-مكككن جاالحكككة يورونكككا  يوفيكككدعكككودة ظلكككور الموجكككات المتعا  كككة   إالَّ إن 0200 -0204فكككي  0,7%

يمكككا يكمكككن الخطكككر اَي كككر المتو كككع بدوثكككه علكككى اإل تصكككاد   0204يلكككدد هككك ا السكككيناريو المعتكككدل نسككك يا لعكككام 

فككي عككدم اإلمكانيككة علككى الككتكلن فلتجاهككات تطككور الوفككاد مسككتق الى. وهككو مككا أثككر فشكككل م اشككر علككى إمكانيككة 

ال لكككد لتمككككين العديكككد مكككن القطاعكككات الوطنيكككة مكككن التعكككافي ومواجلكككة مخكككاطر تغيكككر المنكككا  خاصكككة وإن معظكككم 

تحويللكككا فلتجكككان القطكككا  الصكككحي للحيلولكككة دون إنليكككارن نتيجكككة جاالحكككة يورونكككا ومكككا المكككوارد المتكككوفرة  كككد تكككم 

علكككى هككك ا القطكككا  الملكككم  ومكككازال إلكككى االن الوضكككع اخل تكككه مكككن مشكككايل صكككحية ي يكككرة شككككلل ع  كككأ ي ير

  .(5  اإل تصادال غير واض  المعالم وال يمكن التن ل فه

ات  ي التأثير
ي العراق تغير المناخ 

 
 ف

ى للجميككع و ككد القككل فظالللككا لقككد فاتككل     تككأثيرات تغيككر المنككا  علككى مختلككف القطاعككات العرا يككة أمككراى معروفككا

علكككى عمكككوم الحيكككاة فكككي العكككراق خصوصكككا فكككي ظكككل اَوضكككا  اللشكككة لل لكككد وال نكككى التحتيكككة المتلالككككة ويانكككل 

 تصكككادال نتكككاال  هككك ن التكككأثيرات واضكككحة علكككى القطاعكككات رات المسكككال الم اشكككر فحيكككاة المكككواطن وأمنكككه اإل

والمكككاالي والغككك االي فكانكككل آثارهكككا جليكككة علكككى الجوانكككح اإل تصكككادية والصكككحية والحياتيكككة فشككككل عكككام بيككك  

تشكككير التو عكككات الم نيكككة علكككى النمكككارد المناخيكككة العدديكككة الوطنيكككة إلكككى زيكككادة مضكككطردة فكككي درجكككة الحكككرارة 

التو عكككات المشكككار بسكككح  0422( عنكككد عكككام °م3,5 كككد تصكككل إلكككى   0227( منككك  عكككام °م2,1تتكككراوح فكككين  

مككن ( فككي عككدد °م 52إليلككا وهككو مككا يزيككد مككن براجككة المو ككف فككي فلككد إرت عككل فيككه درجككة الحككرارة فككوق الكك  

ناهيككك عككن التنككا   الواضكك  فككي المعككدالت السككنوية للطككول اَمطككار والتككي أيككام فصككل الصككيف مككن السككنة  

إلكككى إنخ كككاض يزيكككد عكككن  0422ام ي يكككرا ومسكككتمراى  كككد يصكككل فكككي عككك انخ اضكككامكككن المتو كككع أن تشكككلد يمياتلكككا 

وفكككك  تن ككككلات اللي ككككة العامككككة لألنككككواد الجويككككة والرصككككد  4174 -4134عككككن معككككدالتلا خككككالل ال تككككرة  32%

ى َسككك اب الزيكككادة الواضكككحة فكككي بكككدوا بكككاالت متطرفكككة مثكككل  الزلزالكككي العرا يكككة  وهككك ا يعكككد ملشكككراى جليكككا

فلنالككككك مككككثالى موجككككات ي يككككرة مككككن موجككككات الحككككر  الج ككككاف  واللطككككول المطككككرال الغزيككككر وفشكككككل م ككككاج  

الج كككاف التكككي أدت إلكككى إزديكككاد ر عكككة التصكككحر وهكككو مكككا أثكككر فكككي تزايكككد بكككاالت الغ كككار والعواصكككف الغ اريكككة 

خكككالل السكككنة التكككي أدت شكككدتلا وتواترهكككا وتكرارهكككا والمكككدد الزمنيكككة للكككا إلكككى زيكككادة ملحوظكككة فعكككدد بكككاالت 

اَمككككراض والسككككرطانات فشكككككل  وانتشككككارالسككككن  الرفككككو فككككي المجتمككككع العرا ككككي سككككيما فككككين اَط ككككال وي ككككار

ملحككوظ فككي السككنوات اَخيككرة فضككالى عككن رلككك فككلن تغيككر المنككا   ككد فككا م مككن مشكككلة شككحة الميككان فككي نلككرال 

إلكككى وجكككود نقككك  وشكككحة  0244دجلكككة وال كككرات وروافكككدهما  بيككك  اشكككارت تقكككديرات ال نكككك الكككدولي لعكككام 

                                                           
ى للعراق فشأن تغير المنا "  وزارة ال ي ة   - 5  .0 ص 0232-0204وثيقة "المساهمات المحددة وطنيا
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 0222مكككع االبتيكككاد ال علكككي خكككالل ال تكككرة مكككن عكككام ي يكككرة فكككي مصكككادر الميكككان المتجكككددة للعكككراق مقارنكككة 

 0232ولغايكككة  0202خكككالل ال تكككرة مكككن  %37فينمكككا مكككن المتو كككع أن تصكككل هككك ن النسككك ة إلكككى  0221ولغايكككة 

وهككك ا اَمكككر ي سكككر سككك ح اإلنليكككار  0252ولغايكككة  0242خكككالل ال تكككرة مكككن  %54والتكككي سكككتزداد لتصكككل إلكككى 

ك آثككارن الواضككحة علككى اإلنتككاد الزراعككي وإ تصككاد العككراق الك يككر الحاصككل فككي  طككا  الزراعككة وهككو مككا تككر

والكككنظم الط يعيكككة والتنكككو  ال يولكككوجي وفقكككدان الغطكككاد الن كككاتي وتلديكككد المنكككاط  السكككابلية ال حريكككة المطلكككة 

علكككى الخلكككي  العرفكككي سكككيما فكككي محافظكككة ال صكككرة جنكككوفي العكككراق مكككن جكككراد إرت كككا  مسكككتوى سكككط  ال حكككر 

ى الش كككع ح  المرجانيكككة والتنكككو  ال يولكككوجي فكككي ال ي كككة ال حريكككة وفقكككدان مسكككابات وإبتكككرار الميكككان والتكككأثير علككك

مككن اَراضككي السككابلية  فاإلضككافة إلككى تأثيراتككه علككى   طككا  الطا ككة رلككك أن محافظككة ال صككرة هككي المريككز 

ى علكككى اإل تصكككاد الكككوطني وتلديكككداى إلسكككتقرار ال لكككد  اَساسكككي للثكككروة الن طيكككة فكككي العكككراق ممكككا ولَّكككد ضكككغطا

ممككا يعيكك  طموباتنككا فككي  جعككل مككن الصككعوفة فمكككان تحقيكك  التنميككة المسككتدامة فككي  طاعاتككه الحيويككة يافككةو

وهككو مككا يسككتدعي التككدخل السككريع وإيجككاد بلككول م نيككة علككى الط يعككة  التنميككة المسككتدامة وتطككوير اإل تصككاد

نكككا  العكككراق والعكككالم إلنقكككار هككك ن الكككنظم الط يعيكككة فعكككد أن يانكككل ومازالكككل المسكككاهم اَساسكككي فكككي إسكككتقرار م

سككيما فككي العشككرة آالف سككنة اَخيككرة يككل هكك ا فككا م مككن هشاشككة اَوضككا  الوطنيككة ممككا جعككل العككراق يصككنف 

ى للتقريكككر السكككادل لتو عكككات  وابكككدا مكككن ضكككمن ايثكككر خمكككس فلكككدان هشاشكككة فكككي العكككالم تجكككان تغيكككر المنكككا  وفقكككا

 .(GEO)  6-6بالة ال ي ة العالمية لمنطقة غرب آسيا  

وحاثر التغ ات المناخية عىل الي    ير

ى  ى راليسيا  في ان شحة الميان وج اف االراضي الزراعية اص حل س  ا

ى  الريف سكان هجرة  في كات فكي االسكتقرارو أخكرى فكرص عن فحثا

تكوفر للكم بيكاة   يتكال وصكحية واجتماعيكة ماليكة مكوارد رات جديكدة

 التحكدياتعوا كح  إن والحقكوق  الخدمات على الحصول في افضل

 لتخ يف منسقة إجرادات اتخار تتطلح العراق جللاايو التي المناخية

 المشكايل ت كا م ومنكع النكزوح مكن المزيكد تجنكحل االبتياجكات

العراق أيثر عرضة للمخاطر نتيجة التدهور ال ي ي الحاد وإهمال الح اظ على ال ي ة لقد اص   . القاالمة االجتماعية

عر ل التنميكة فعكد التي توضعف اَطر القانونية والتنظيمية لإلدارة ال ي ية وضعف الترتي ات والقدرات الملسسية 

  للحصكول علكى المكوارد عي  جلود الحد من ال قر وتعزيز س ل العكي  وتخ يكف الصكراتانتلاد مربلة النزا   و

ان النزوح الناجم عن التغير المناخي بدا في المناط  الجنوفية لمحافظات  ميسان  المثنكى   رال  كار   .الط يعية

ى فكي  ضكاال ين  ال صرة(. والوسطى لمحافظات  القادسية   النجف   فافل   واسكط   يكرفالد ( وبكدا النكزوح ايضكا

فكرداى( مكا زالكوا نكازبين نتيجكة لظكروف  45444أسكرة    323ضكر.  أن من محافظكة  نينكوى( همكال ال عكاد والح  
                                                           

ى للعراق فشأن تغير المنا "  وزارة ال ي ة  وثيقة "المساهمات  - 6  .5ص  0232-0204المحددة وطنيا
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أسككرة مككن القحطانيككة. وفككي  04أسككرة نازبككة مككن مريككز ال عككاد  و  461الج ككاف. ف ككي  ضككاد ال عككاد  مككا زالككل 

ض ر  فلناك  كر. فسك ح التكدهور ال ي كي ممكا شكجع  32أسرة نازبة من نابي التّل و  42الح  ض  أسرة من مريكز الح 

ط  الري يكة  ر من اَسر المعتمدة على الزراعة غير القادرة على ضمان س  ل عي  يافية ومسكتدامة فكي المنكاالكثي

 .(7  الى النزوح واللجرة

 .قار، البصرة( ، المثنى، ذينميسا ) األربعة: في المحافظات الجنوبيةشحة المياه الناجم عن   النزوح –

(  0,547   وانوال صرة  والمثنى ورال  ار محافظات ميسانعااللة من (  5,347  نزبل (0241 عام   في

التكي نزبكل اَرفعة المحافظات  محافظات في جنوب العراق  ال سيمانزبل إلى س ع  من ه ن العاالالت التي

مكن   كار هكي اَيثكر تضكرراى  وتشير التحليالت الخاصة فمحافظات المنشأ للنازبين إلى أن محافظكة رال منلا.

أال مككن النككازبين مككن هكك ن المحافظككة (  % 62  بيكك  أن جم عككن شككحة الميككان أو الج ككافوضككع النككزوح النككا

  وثككم محافظككة (عااللككة 614  أال بككوالي  ( %07   ميسككان فنسكك ة   تليلككا محافظككة( عااللككة 4,553 بككوالي 

وفكن س الو كل  (.عااللكة 430 ( و %5    ومحافظة المثنى فنس ة (عااللة 024  بوالي (% 4  ال صرة فنس ة

 تليلكا ميسكانو   (عااللكة 4,205   % 42 فنسك ة النازبين  الحصة اَي ر منتستضيف رال  ار محافظة  فأن

ثكم النجكف  (عااللة 416  % 4   ثم ال صرة  (عااللة340  % 45  ثم يرفالد  ( عااللة 614  % 07   فنس ة

( 4جكدول ر كم  و  (عااللكة 40  %4 وأخيكرا القادسكية  (عااللكة 444  % 5  ثم المثنكى (عااللة 434  % 5  

ى يوض  رلك اتجاهكات نكزوح متنوعكة ع كر المحافظكات وداخكل يكل محافظكة  بيك  أن  فأنه يوجكد هنكاك . علما

من النازبين في  (%14 العاالالت النازبة في اَصل من ميسان  د نزبوا داخل ميسان. وفالمثل  فلن  جميع

فالنس ة للنازبين مكن محافظكة ال صكرة. (  % 41 وي لك  الى اماين اخرى داخل المحافظة اال صرة  د نزبو

إلكى منكاط  أخكرى فكي المحافظكة  فينمكا  (عااللكة  4,205 نزبكل وفكي رال  كار   ومن فين عاالالت النكازبين

و كد نزبكل معظكم العكاالالت  على التكوالي (عااللة 434عااللة و  340 بوالي  فال قية إلى يرفالد والنج نزح

إلككى  (عااللككة 757 أال فقككط  % 04وفنسكك ة   (عااللككة 0,712أال    % 71  ة  فنسككإلككى المنككاط  الحضككرية 

 المناط  الري ية.

                                                           
 .2012منظمة الهجرة الدولية،  ،" ميسان والمثنى وذي قار والبصرة تقييا شحة المياه والنزوح الناتج في "تقرير  7 -
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ي المحافظات1خارطة رقم )  
 
 االربعة الجنوبية  ( المواقع المتأثرة حسب عدد العائالت النازحة ف

 .(IOM) الدوليةمنظمة اللجرة في محافظات العر اق ي  عنلا النات  النزوح و الميان شحةتقرير المصدرل 

        فككي عككدد اَشككخاص النككازبين (% 45   يانككل هنككاك زيككادة فنسكك ة( 0241 لعككام   مككن يككانون الثككاني اى رواعت ككا

           مكككن رال  كككار  و (% 77 أال فنسككك ة   عااللكككة ( 412 بيككك  أنكككه  ( 0244 فعكككام  مقارنكككة  (عااللكككة 4,450  أال  

فنسكك ة           عااللككة ( 04  مككن المثنككى و( % 5فنسكك ة   عااللككة ( 56  مككن ميسككان  و (% 46  فنسكك ةعااللككة (  445  

المحافظكات أن جميكع العكاالالت النازبكة الجديكدة  من ال صرة. ويظلر تحليل اتجاهات النزوح ع ر وداخل( 0%  

 .من رال  ار انتقلل إلى يرفالد (%4  فنس ة أال  (عااللة 42    د نزبل داخل محافظتلا اَصلية فاستثناد
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 (1جدول رقم )

إلال   8112 بشأن العائالت العراقية التي نزحت بسبب شحة المياه والجفاف خالالل الفتالرم مالي نيسالان (DTM) مصفوفة تتبع النزوح: البيانات مصدر 

منظمالة /   8112وتالم تحداثالف فالي كالانون الثالاني  8112، باإلضافة إل  تصنيف المواقع المتأثرم بشحة الميالاه فالي تشالراي ا ول  8112كانون الثاني 

 (.IOMالهجرم الدولية )
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 (8جدول رقم )

 (.IOM) منظمة الهجرم الدولية/  (DTM) مصفوفة تتبع النزوح :البيانات مصدر 

 عن شحة المياه في محافظات وسط العراق )القادسية و النجف و بابل و واسط و كربالء(النزوح الناجم  –

وواسككككط والنجككككف وفافككككل ويككككرفالد  عااللككككة مككككن محافظككككات القادسككككية(  4,707   نزبككككل( 0241 عككككام  

ى    فسككك ح شكككحة الميكككان فكككي مكككوا علم مكككن النكككزوح النكككاجم  فكككأن محافظكككة القادسكككية هكككي اَشكككد تضكككرراى  علمكككا

  تليلكككا (عااللكككة600   بكككواليمكككن النكككازبين مكككن هككك ن المحافظكككة ( % 63 أال فنسككك ة   الميكككانشكككحة عكككن 

   ثككككم فافككككل(عااللككككة 441    ( أال% 40 فنسكككك ة    ثككككم واسككككط ( عااللككككة 025 ( أال  % 04فنسكككك ة  النجككككف 

. وتستضكككككيف القادسكككككية (عااللكككككة 41 بكككككوالي    (%0  ثكككككم يكككككرفالد ( عااللكككككة 00 ( أال   % 0   فنسككككك ة

كككا الحصكككة   (% 60  فنسككك ة  اَي كككر مكككن السككككان النكككازبين فسككك ح الميكككان مكككن المحافظكككات الوسكككطى أيضى
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 اال  (% 40   ثكككككم واسكككككط (عااللكككككة 021 أال   (% 04   فنسككككك ة   تليلكككككا النجكككككف(عااللكككككة 645  بكككككوالي

ى (عااللككككة 47   (%5 ويككككرفالد  (عااللككككة 446  فسكككك ح  مككككن العككككاالالت النازبككككة   وال تستضككككيف فافككككل أيككككا

ى  داخكككل محافظكككاتلم  ونكككزح معظكككم  فكككأن جميكككع النكككازبين مكككن يكككرفالد والنجكككف نزبكككوا شكككحة الميكككان. علمكككا

ى   446   (% 17  فنسكككك ة إلككككى منككككاط  أخككككرى داخككككل المحافظككككة  مككككن محافظككككة واسككككط النككككازبين أساسككككا

       بكككوالي  (%3 فنسككك ة  صكككغير مكككنلم  كككد نكككزح أيضكككا إلكككى محافظكككة يكككرفالد  ولككككن هنكككاك عكككدد (عااللكككة

ى نز . يمككا و ككد(عككاالالت 3  منككاط   مككن القادسككية إلككى بككل الغال يككة العظمككى مككن النككازبين القككادمين أساسككا

ى إلككككى (عااللككككة 645 ( بككككوالي  % 11   أال فنسكككك ةأخككككرى داخككككل المحافظككككة   لكككككن فعضككككلم نككككزح أيضككككا

      بكككككوالي ( %4 فنسككككك ة  ومحافظكككككة النجكككككف ( عكككككاالالت 4   ( بكككككوالي%4 فنسككككك ة  محافظكككككة يكككككرفالد 

 .يوض  رلك( 3  وجدول ر م  (عاالالت 3 

ي المحافظات 2خارطة رقم ) 
 
 االربعةالوسىط ( المواقع المتأثرة حسب عدد عائالت النازحة ف

 . (IOM  منظمة اللجرة الدوليةفي محافظات العر اق ي  عنلا النات  النزوح و الميان شحةتقرير المصدرل 
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 (3جدول رقم )

إلال    8112 العائالت العراقية التي نزحت بسبب شحة المياه والجفاف خالالل الفتالرم مالي نيسالانبشأن  (DTM) مصفوفة تتبع النزوح مصدر البيانات:

الثالاني  ، وتالم تحالداثها فالي كالانون 8112، باإلضافة إل  تصنيف المواقع المتأثرم بندرم المياه في وقتيي المناسبتيي، فالي تشالراي ا ول  8112شباط 

ل: المجالس المحلية والمخاتير المحلييي وتقارار الزاارات الميدانيالة و السالجالت الرسالمية مالي و ارم باستخدام مصادر مختلفة مث ، وقد أجرات 8112

 (.IOM/ منظمة الهجرم الدولية ) الموارد المائية العراقية

 نينوى في محافظةّر المناخ يالنزوح الناجم عن تغ

 . وفككي جميككع 0204نينككوى منكك  بزيككران تقككوم مصكك وفة تت ّككع النككزوح فتت ّككع النككزوح النككاجم عككن المنككا  فككي 

ككك ككك رالحكككاالت تقري كككا ى نزبكككل اَس   رالعاالكككدة فسككك ح انخ كككاض هطكككول اَمطكككار الككك ال أثكككّر فشكككدّة علكككى  كككدرة اَس 

يحكككدا فعكككض النكككزوح الموسكككمي يكككل عكككام  لككككن انخ كككاض هطكككول اَمطكككار يمكككا تكككوفير الع لكككف للماشكككية.  فكككي

ى محافظككة نينككو ي يككر فككي المنككاط  الري يككة الجنوفيككة مككنإلككى نككزوح  ى  أدّ  0204الن ككاتي فككي عككام  والغطككاد

همككال ال عككاد  المنككا  فككي  ضككاال ين مككن محافظككة نينككوى  رنتيجككة لظككروف الج ككاف. وبككدا النككزوح فسكك ح تغيّكك

ضككككر. ف ككككي  ضككككاد ال عككككاد  مككككا زالككككو أسككككرة مككككن ( 04 أسككككرة نازبككككة مككككن مريككككز ال عككككاد  و (461  لالح 

ض   ض  ( 32 التّل و أسرة نازبة من نابية (42 فلناك رالقحطانية. وفي الح   . رأسرة من مريز الح 

كككك مككككع هطككككول اَمطككككار فككككي تشككككرين اَولو التككككي نزبككككل مككككن المنككككاط  المتككككأثرة  ر  انخ ككككض عككككدد اَس 

ككك ضكككر فمقكككدار  ال عكككاد يالنازبكككة مكككن  ضكككاال   رفالج كككاف. وانخ كككض إجمكككاالى عكككدد اَس  أيلكككول  منككك  (474 والح 
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عككادة فككي شككلرال تشككرين الثككاني ويككانون اَّول مككن يككل عككام  ممككا  ككد  والشككعير. ت ككدأ زراعككة القمكك   0204

ى إلكككى عكككودة ككك يكككلدال أيضكككا   بكككدا أي كككر انخ كككاض فكككي  0204وتشكككرين الثكككاني  –فكككين أيلكككول  النازبكككة. راَس 

كك كك (71 النازبككة فككي نابيككة مريككز ال عككاد  رعككدد اَس  ض   ونابيككة التككلّ  (  47   رأسككرة تليلككا نابيككة مريككز الح 

 .(4  0204وفي نابية القحطانية انخ ض العدد فمقدار أسرتين نازبتين من  أيلول  ( 46  

وح( 1رقم )الشكل       ي نزحت بسبب الجفاف، حسب محافظة الي  
 : عدد األَسر الت 

 (IOMفي محافظات العر اق / منظمة الهجرة الدولية ) عنها الناتج النزوح و المياه شحةالمصدر: تقرير    

النازبة إلى  رال هاب إليلا. وفي معظم الحاالت  سعل اَس  ر الخريطة أدنان مناط  النزوح التي تنوال اَس  تظلر 

عي في مناط  النزوح  .أراضي الر 

ي محافظة نينوى الجفاف بسبب النازحة األَسر  نزوح اتجاه( 3خارطة رقم )          
 
  ف
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ات المناخية والتعليم  التغير

تغيككر المنككا   إال أنلككم يتحملككون تككدافير اَط ككال هككم ال  ككة اَ ككل مسككلولية عككن 

ويلدال الج اف والتغيّر فكي نسك  سكقوط اَمطكار إلكى  العحد اَي ر لتأثيراته.

فشككل المحاصككيل وزيكككادة أسككعار اَغ يكككة  ممككا يعنككي انعكككدام اَمككن الغككك االي 

يكلدال إلكى تكأثيرات    وهك ا  كدوخاصكة االط كال والحرمان من اَغ ية لل قراد

تمتد مدى الحياة  إضافة إلكى تكدمير سك ل العكي   وزيكادة اللجكرة والنزاعكات  

قكراى وي   ال رص لألط ال واليافعين. ويواجه اَط ال المستضكع ون أصكالى خطكراى أي كر  إر تواجكه اَسكر اَشكد ف

ى   صعوفة أي ر في تحمل الصدمات تغير نتيجة ل لم وصحتلم وتعليملميخسرون منازلو د أخ  اَط ال اَشد ضع ا

ى فكي االسكتجافة لتغيكرات المنكا . يمكا  المنا    فلن رلك يجعل التعافي منلا أيثكر صكعوفة. أن للتعلكيم دوراى محوريكا

وال ال يساعد الجيل القادم على فلم تغير المنا  ومعالجته فشكل يامل  فل سيساعد أيضكا علكى توبيكد النكال ع كر 

أط ال اليكوم هكم صكانعو السياسكة فكي المسكتق ل و التغيير على نطاق واسع في الموا ف والسلوك.اَجيال وتشجيع 

تعليم اَط ال بول بقاال  تغير و ستق ل السياسة ال ي ية في العراقهم اَفراد ال ين سيكونون مسلولين عن  يادة م

ط اللم وأب ادهم. بي  يلعح المعلمكون المنا  يغرل فيلم الرغ ة مدى الحياة في تحسين ال ي ة وبماية الكويح َ

ى في تحقي  التوعية من خالل التع ير عن أهمية اتخكار إجكرادات اسكت ا ية للمسكاعدة علكى عككس  واالفاد دوراى ملما

 تغير المنا .

ان التعليم الجيد فشأن  ضايا تغير المنا    والعلوم التكي تقكف وراالكه    يسكاعد علكى دفكع عجلكة االفتككار بكول يما 

ى للتطكوير المسكتق لي لطكرق جديكدة وراالكدة لمعالجكة القضكايا ال ي يكةبل  ول تغيكر المنكا . والك ال سكيكون هك ا م تابكا

إن إدراد تعلكيم  .اعتماد ال ح  العلمي والتطور التكنلوجي لنجكاح العمكل المشكترك فكين القطاعكات الوطنيكةويجح 

يزيكد مكن عكدد المكواطنين  النكهفعال عن تغير المنا  في المدارل سيساعد على إنتاد سلسلة من النتاال  اإليجافية. 

ى  ضكرورة وصكول التعلكيم بكول التغيكر المنكا  الكى و .المطلعين   مما يلدال إلى مجتمع أيثر نشاطىا واسكت ا ية في يكا

 .(1   يةجميع ف ات المجتمع وخاصة المناط  الري

ات المناخية والمرأة  التغير

  من المكرّج  أن تمكوت النسكاد أيثكر التغيرات المناخية خالل الظواهر 

من الرجال  فس ح اختالفات تتجلّى على مستوى اَوضكا  االجتماعيّكة 

واال تصاديّة والوصكول إلكى المعلومكات. يمكا تتعكّرض النسكاد الحوامكل 

والمرضككعات النعككدام اَمككن الغكك االّي النككات  عككن تغيّككر المنككا . يمككا  ككد 
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ارت ا  منسكوب ميكان ال حكر  فكي والدات م ككرة ووفيّكات أملكات وأط كال  تتس ّح ميان الشرب اَيثر ملوبة فس ح

بديثي الوالدة. ويمكن أن يلدال الضغط اال تصاداّل النكاجم عكن الككوارا وتغيّكر المنكا  إلكى بكاالت زواد أط كال 

ي  تكلثّر وزواد م كر وزواد فاإليران . يما أن المخاطر العارمة التي تلدّد اَرض والميان والكاالنكات وسك ل العك

ضكرورة التوعيكة ال ي يكة للمكرأة يكون يقكع علكى  .فشكل ي ير على النساد اللواتي يعملن في اَرض إلعالة أسرهنّ 

عاتقلا دور أساسي في الترفية ال ي ية السليمة وبماية أفكراد اَسكرة مكن تكأثير اَضكرار المحتملكة للعوامكل ال ي يكة 

ة والن سككية  لكك لك فككلن الترييككز علككى دور المككرأة وبثلككا علككى ممككا يقلككل مككن معككدالت اإلصككافة فككاَمراض الصككحي

أن ال يضكانات أو  المشارية ال علية في أنشطة وفرام  التوعية ال ي ية سيكون له مردود في الحد من التلكوا ال ي كي

 مكن النكازبين فسك ح %75باالت الج اف الشديد يمكن أن تلدال الى العنف فح  النساد وال تيكات. وتمثكل النسكاد 

الكككوارا الط يعيككة  وغال ككا مككا تكككون ال تيككات أول مككن يتككرك مقاعككد الدراسككة لمسككاعدة عككاالالتلن فككي مثككل هكك ن 

الظروف  وهو ما يلثر فصورة غير م اشرة في المساواة فين الجنسين في الوصول إلكى التعلكيم ويعّمك  مشككالت 

ية لمعالجة أسوأ آثار تغير المنكا  والتكيكف المرأة فوجه عام  ويتطلح رلك مزيدا من اإلنصاف في االستجافة الدول

 معلا.

عندما تتولى المرأة رالاسة االسرة يقكع علكى عاتقلكا التمكال الم اشكر مكع ال ي كة فاعت ارهكا الشكخ  المسكلول عكن 

تدفير أمور االسرة فالمرأة الري ية يقع على عاتقلا عكحد اي كر مكن المكرأة فكي الحضكر فتككون هكي المسكلولة عكن 

واال تراب من مصادر تلوا الميان فاإلضافة الى انلكا تعكاني مكن العكي  فكي ظكروف سككن  اسكية ال  ايصال الميان

تمكين المرأة االهوارية لمواجلة باالت التصحر  والتأييكد  تتوفر فيلا الشروط الصحية وت تقد يثير من الخدمات.

 .(42  على الح اظ على الممارسات التقليدية

ات المناخية والتشغيل  التغير

تغير المنا  يتكرك تكأثيرن علكى العديكد مكن العوامكل منلكا العوامكل الط يعيكة 

وال شككرية التككي للككا آثككار علككى التنميككة االجتماعيككة اال تصككادية  واللجككرة 

والنزوح  واَمن الغ االي مس  ا ال قر والعوز وفقدان االمن الغك االي وتقليكل 

الشك اب الك ين فرص العمل الالالقكة ومقومكات العكي  الرغيكد وخاصكة ل  كة 

هجروا مساينلم سعيا الى الحصول على مساين جديدة واسك اب رزق جديكدة نتيجكة النكزوح وخاصكة ف كة الشك اب 

ممككا يتطلككح تكثيككف القككرارات والسياسككات فقضككايا ال ي ككة خاصككة المككلثرة علككى تككوفير فككرص عمككل للنككازبين 

عزيكز االسكتثمار فكي ال نكى التحتيكة العامكة والعاطلين  فضالى عن اعتماد مسار ا تصادال ايثر اخضرارا من اجل ت

الخضراد والقادرة علكى الصكمود امكام الككوارا ال ي يكة وتجكاوز المخكاطر فالنتيجكة تكدعم مقومكات النكات  المحلكي 

يس ح اإلجلكاد الحكرارال النكات  عكن تغيكر المنكا  خسكارة فكي  يما االجمالي والعمالة الالالقة والتعافي فشكل اسر 

                                                           
 .2022قسا سياسات تمكين المرأة / دائرة التنمية البشرية، وزارة التخطيط، العراق،   -10



  

17 
 

مليون فرصة عمل من المتو ع أن يلدال االبترار العالمي إلى زيكادة اإلجلكاد الحكرارال أثنكاد  42اإلنتاجية تعادل 

 (44 العمل  وإلى إضرار فاإلنتاجية وخساالر في الوظاالف واال تصاد. 

ها عىل صحة االنسان ات المناخية  وتأثير  التغير

تغيكككر المنكككا  إلكككى بكككدوا الكثيكككر مكككن المخكككاطر ال ي يكككة تجكككان  داليكككل

الخاصككككة  توروال االبتياجككككاصككككحة اإلنسككككان  يمككككا إن ي ككككار السككككن 

اَط ككال هكككم اَيثككر عرضكككة لألمككراض التكككي سككتزداد انتشكككاراى نتيجكككةى و

والمرضكككككى  لتغيكككككر المنكككككا   مكككككن   يكككككل المالريكككككا وبمكككككى الضكككككنك

زيكككادة ملحوظكككة فعكككدد لاو التكككي أدت إلكككى وفكككاة الكثيكككر مكككنلم  جكككراد موجكككات الحكككرارة المرت عكككة سكككيعانون يثيكككر

اَمكككراض والسكككرطانات فشككككل ملحكككوظ فكككي  وانتشكككارنتيجكككة التصكككحر  بكككاالت الرفكككو فكككي المجتمكككع العرا كككي 

ى علككى الغكك اد وميككان الشككرب السككنوات اَخيككرة  ومككن المعككروف إن صككحة ورابككة اإلنسككان تعتمككد اعتمككاداى يليككا

ال ي يككككة المالالمككككة للسككككيطرة علككككى اَمككككراض ويككككل هكككك ن العوامككككل تتككككأثر فدرجككككة النقيككككة والطقككككس والظككككروف 

 ي يرة فالتغيرات المناخية  ه ا فضالى عن التأثير الم اشر للتغير المناخي وال ال يتمثلل

 اإلجلاد الحرارال وإمكانية التأثير على اإلنسان. 

 اَمراض المعدية الناتجة عن التطرفات المناخية. 

 لناتجة عن التطرفات المناخيةاالثار الن سية ا. 

زيكككادة مرونكككة القطكككا  الصكككحي لمواجلكككة تغيكككر المنكككا  مكككن خكككالل تكككوفير الكككدعم الكككالزم والشكككامل يمكككا يجكككح 

ى  االسكككتجافةللملسسكككات الصكككحية وال نكككى التحتيكككة لتعزيكككز   الوطنيكككة وإعكككادة تأهيكككل المجتمعكككات اللشكككة صكككحيا

 .(40  وفناد  درتلا على الصمود والتكيف مما سيسلم في تحقي  أهداف التنمية المستدامة

  (13) االمن المجتمعي 

اَمكككن فصككك ة عامكككة  يمكككة أساسكككية ورييكككزة محوريكككة للحيكككاة  فلكككو مكككن بيككك  المعنكككى اللغكككوال يعككككس الميكككل 

لّحككة لككدى يككل مجتمككع سككواّل  ة ن يلىككة لجميككع يككوغا ال طككرال داخككل يككل إنسككان  واصككطالبا يع ككر عككن رغ ككة م 

كككر  إليككككه  الشكككعوب. و كككد تعكككددت واختل ككككل االراد بكككول م لكككوم اَمككككن المجتمعكككي  بسكككح الزاويككككة التكككي ي نظ 

. "أبكككد أفعكككاد اَمكككن القكككومي الككك ال يلكككدف إلكككى بمايكككة وسكككالمة المجتمكككع|"منلكككان بيككك  عّرفكككه الككك عض فأنكككه 

علككككى اللويككككة  جتمعككككي مرتكككككزاى ومككككن وجلككككة نظككككر رواد بقككككل العال ككككات الدوليككككة جككككاد م لككككوم اَمككككن الم

 المجتمعية  واعت ر ه ا االتجان أهّم مصادر تلديد اَمن المجتمعي تتلخ  فيل اللجرة والصرا .
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بيكك  يلجككأ أفنككاد اَ ليككات إلككى اللجككرة خوفىككا مككن عوا ككح التغيّككر المسككتق لي فككي تريي ككة السكككان  أمككا الخطككر 

مختل كككة فيكككأتي نافعكككا مكككن انعكاسكككات رلكككك علكككى تماسكككك الثكككاني والمتمثكككل فكككي الصكككرا  فكككين أفنكككاد اإلثنيكككات ال

المجتمكككع  ومكككا يت عكككه مكككن زعزعكككة اَمكككن المجتمعكككي  وفالتكككالي يسكككود صكككرا  اللويكككات ويتالشكككى اللكككدود 

 واالستقرار واالنسجام داخل المجتمع رال التكوين اإلثني والعر ي المتعدد.

 مقومات األمن المجتمعي –

ي يمثّكككل   طكككح الربكككى ل نكككاد المجتمعكككات الحديثكككة والح كككاظ علكككى سككك قل اإلشكككارة إلكككى يكككون اَمكككن المجتمعككك

ا لإلفككدا  واالنطككالق نحككو  الحضككارات القديمككة مسككتمرةن لمككا يككوفرن مككن في ككة آمنككة للعمككل وال نككاد ويخلكك   جككوى

مسكككتق لز مزدهكككر. ورلكككك يلكككه ال يتحقككك  إالّ فوبدويكككة اإليمكككان فالثوافكككل الوطنيكككة والح كككاظ علكككى اللويكككة  فكككي 

الطا كككات والمقكككدرات ال شكككرية والماديكككة فكككي في كككةز يسكككودها العكككدل والمسكككاواة وتككككافل ال كككرص سككك يل توجيكككه 

 ويقوم اَمن المجتمعي على العديد من المقومات في مختلف منابي الحياة  هيل وتكامل اَدوار.

 سيادة القانون 

  التكافل االجتماعي 

  التعاي 

 التسام  ون   العنف 

 التعاون اال تصادال 

  المشارية 

 مجتمعيأبعاد األمن ال –

 :عليلكككا لكككدى  للمجتمكككعيتجلكككى هككك ا ال عكككد مكككن خكككالل الح كككاظ علكككى الثوافكككل الوطنيكككة  البعدددد السياسدددي

أفكككراد المجتمكككع  وابتكككرام الرمكككوز الوطنيكككة  وتجنكككح اللجكككود إلكككى التكككدخالت اَجن يكككة واَجنكككدة غيكككر 

 الوطنية   للح اظ على اَمن واالستقرار في المجتمع.

  يتجلكككى هككك ا ال عكككد مكككن خكككالل تكككوفير االبتياجكككات اَساسكككية َفكككراد المجتمكككع علكككى  االقتصدددادي:البعدددد

يافككة المسكككتويات وتحسكككين ظكككروف المعيشككة  وخلككك  فكككرص عمكككل متكاف ككة فكككين أفكككراد المجتمكككع وفكككت  

 فاب العمل الحر  وتدعيم رلك يله فقوانين وتشريعات  ادرة على مواي ة التطور المعاصر.

 يرمكككي هككك ا ال عكككد إلكككى تكككوفير اَمكككن للمكككواطنين  وتكثيكككف جلكككود الملسسكككات ل ككك   :البعدددد االجتمددداعي

الككككروح المعنويككككة وزيككككادة االنتمكككككاد الككككوطني ع ككككر اإلنجكككككازات  وت عيككككل دور ملسسككككات المجتمكككككع 

 المدني يمساند للجلود الرسمية على يافة المستويات.
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 :المعتقكككد فاعت كككارن ريكككن أساسكككي يتحقككك  هككك ا ال عكككد مكككن خكككالل ابتكككرام  البعدددد المعندددوي أو االعتقدددادي

فكككككي وبكككككدة اَمكككككة  دون إغ كككككال بقكككككوق اَ ليكككككات. وابتكككككرام ال ككككككر والعكككككادات والقكككككيم والم كككككاد  

 المحمودة.

 :يلكككدف هككك ا ال عكككد إلكككى الح كككاظ علكككى ال ي كككة وبمايتلكككا مكككن يكككل اَخطكككار التكككي تلكككددها  البعدددد البيئدددي

م اشككر فككي مصككادر الككدخل الككوطني  يككالتلوا فكافككة أنواعككهن لكككون ال ي ككة تسككلم فشكككل م اشككر وغيككر

 َاّل فلد.

 :استنتاجات الدراسة

تنكككا   الواضككك  فكككي هنكككاك  وفككك  تن كككلات اللي كككة العامكككة لألنكككواد الجويكككة والرصكككد الزلزالكككي العرا يكككة .4

ومسكككتمراى  ي يكككراى  انخ اضكككاالمعكككدالت السكككنوية للطكككول اَمطكككار والتكككي مكككن المتو كككع أن تشكككلد يمياتلكككا 

 .4174 -4134عن معدالتلا خالل ال ترة  %32 الى 0422في عام  نخ اضاال د يصل  

الزيككككادة الواضككككحة فككككي بككككدوا بككككاالت متطرفككككة مثككككل موجككككات الحككككر  الج ككككاف  واللطككككول المطككككرال  .0

 .موجات ي يرة من الج افم اج  و الغزير وفشكل

ى ر عكككة التصكككحر مكككا أثكككر  ازديككاد .3 فكككي تزايكككد بكككاالت الغ كككار والعواصككف الغ اريكككة خكككالل السكككنة التكككي سككل ا

 وانتشكككارسكككيما فكككين اَط كككال وي كككار السكككن العكككراق أدت إلكككى زيكككادة ملحوظكككة فعكككدد بكككاالت الرفكككو فكككي 

 .اَمراض

المنكككاط  الجنوفيكككة لمحافظكككات هكككي   بكككدوا شكككحة ميكككان فكككي عكككدت منكككاط  مكككن المحافظكككات العرا يكككة .4

 صكككرة(. والوسكككطى لمحافظكككات  القادسكككية   النجكككف   فافكككل   واسكككط    ميسكككان  المثنكككى   رال  كككار   ال

 محافظة  نينوى(. ويرفالد ( 

ى الكككى أدى الكككى اللجكككرة مككن الريكككف  شككحة الميكككان وج كككاف االراضككي الزراعيكككة .5 عكككن فكككرص الحضككر فحثكككا

 عمل وفي ة ايثر مالدمة للعي .

عااللكككة (  5,347  نزبكككلبيككك   نكككزوح النكككاجم عكككن شكككحة الميكككان فكككي عشكككر محافظكككات عرا يكككةبكككدوا  .6

( عااللكككة 323ونزبكككل   الوسكككطعااللكككة مكككن محافظكككات (  4,707   نزبكككلو الجنوفيكككةمكككن محافظكككات 

 من محافظة نينوى في  ضاالي ال عاد والحضر.

وزيكككادة أسكككعار اَغ يكككة  ممكككا الزراعيكككة  سكككقوط اَمطكككار إلكككى فشكككل المحاصكككيل  و لكككةويكككلدال الج كككاف  .7

 .اَغ ية لل قراديعني انعدام اَمن الغ االي والحرمان من 

الصككككحة والتعلككككيم والمككككرأة   فتخككككت  اثككككرت التغيككككرات المناخيككككة فككككي عككككدت  طاعككككات فككككي العككككراق  .4

 .(والتشغيل والنزوح
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 التوصيات: توصلت الدراسة اىل مجموعة من 

خ ككككض ظككككاهرة االبت ككككال الحككككرارال مككككن خككككالل خ ككككض ان عاثككككات غككككاز الكرفككككون المسكككك  ة للتغيككككرات  .4

 المناخية.

 الحديثة لترشيد استخدام الميان في المناط  الزراعية. استخدام طرق الرال .0

المجتمككككع منظمككككات فككككي ادارة المككككوارد المااليككككة مككككن بيكككك  الشكككك افية وتعزيككككز دور  تحسككككين الحويمككككة  .3

 المدني.

 تعزيز الثروة الماالية لجعل السكان ايثر استقراراى في مناطقلم.  .4

 الميان.   فرام  توعوية على مختلف المستويات لترشيد استخدامين ت .5

 تضمين وادراد وساالل التلي ة لتغير المنا  والتحكم في ال يضانات او في بال بدوا شحة للميان. .6

فككي بككال بككدوا يككوارا والعمككل  اعدة فككي تو ككع التغييككرات المناخيككةتطككوير انظمككة االنكك ار الم كككر للمسكك .7

 .على الحد من اثارها

 فناد القدرات للجلات رات العال ة فالتغير المناخي. .4

ال يانككككات  بككككول السكككككان وتككككأثيرات تغيككككر المنككككا   فككككلدرادورة  يككككام الجلككككاز المريككككزال لإلبصككككاد ضككككر .1

 .مصن ة بسح العمر والجنس ضمن المسوبات االبصاالية

ضكككرورة التنسكككي  علكككى المسكككتوى اال ليمكككي والكككدولي لغكككرض ايتسكككاب الخ كككرات والمعلومكككات فكككي مجكككال  .42

 المنا  والتغير المناخي.

 .التصحرظاهرة مكافحة فعال ة ال الوارد راتواالستراتيجيات  تن ي  االنشطة وال رام  في الخطط  .44

 الزبف السكاني واالمتداد العمراني على اَراضي الزراعية. ايقاف .40

 سن القوانين التي تحمي اَرض من السلوييات ال شرية المس  ة للتصحر. .43

المنككككاط  القابلككككة ورلككككك مككككن خككككالل زراعككككة المنككككاط  وزراعككككة تشككككجيع مشككككاريع الزراعككككة والتشككككجير   .44

 الجافة فالنخيل وأشجار السدر والص صاف.

  .الجاالر الرعياالفتعاد عن من خالل الغطاد الن اتي  ىلح اظ علا .45

تمكككككين المككككرأة ا تصككككاديا مككككن خككككالل دعككككم القككككروض الميسككككرة للمككككرأة الري يككككة ل ككككدد مشككككاريع صككككناعات  .46

يقلكككل مكككن اَثكككر التسكككا طي لل ي كككة  علكككى تمككككين المكككرأة الري يكككة  برفيكككة تقليديكككة رات توجكككه شكككع ي فمكككا

ومشكككاريتلا فكككي سكككوق العمكككل فغيكككة تحسكككين الظكككروف المعيشكككية وتحقيككك  التنميكككة المسكككتدامة فكككي المنكككاط  

 الري ية.

 التشجيع على استحداا ا سام جديدة في الجامعة تعنى فالمنا   .47

 واضيع رات العال ة فالمنا .التشجيع على تغ ية المناه  في وزارة الترفية فالم .44

 تعزيز مرونة القطا  الصحي من خالل الو اية من االمراض الناجمة عن تغير المنا . .41
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ى والمجتمعككككات ال قيككككرة المعرضككككة للمخككككاطر الصككككحية وإعككككادة  .02 إعككككادة تأهيككككل المجتمعككككات اللشككككة صككككحيا

  درتلا على الصمود والتكيف مع االثار السل ية لتغير المنا  .

لصككككحي لككككدى المجتمعككككات المعرضككككة لألمككككراض رات الصككككلة فالمنككككا  ودعككككم فرنككككام  رفككككع الككككوعي ا .04

 الصحة واالسرة .

 مكافحة االمراض المستوطنة والوفاالية التي يس  لا تغير المنا  . .00

زيككككادة مرونككككة القطككككا  الصككككحي لمواجلككككة تغيككككر المنككككا  مككككن خككككالل تككككوفير الككككدعم الككككالزم والشككككامل  .03

لتعزيككككز االسككككتجافة الوطنيككككة وإعككككادة تأهيككككل المجتمعككككات اللشككككة للملسسككككات الصككككحية وال نككككى التحتيككككة 

ى وفناد  درتلا على الصمود والتكيف مما سيسلم في تحقي  أهداف التنمية المستدامة .  صحيا

 المصادر

 .اللي ة العامة لألنواد الجوية والرصد الزلزالي العرا يةتقارير  .4

 .0200اق  تقارير داالرة التنمية ال شرية  وزارة التخطيط  العر .0

  (IOM  منظمككككككة اللجككككككرة الدوليككككككة " نينككككككوى –المنككككككا   يككككككرالنككككككزوح النككككككاجم عككككككن تغ تقريككككككر " .3

0204. 

تقيكككككيم شكككككحة الميكككككان والنكككككزوح النكككككات  فكككككي ميسكككككان والمثنكككككى ورال  كككككار وال صكككككرة "   تقريكككككر "  .4

 .IOM)  0241  منظمة اللجرة الدولية

تقريكككككر "الحقكككككاال  الناجمكككككة عكككككن اللجكككككرة فسككككك ح تغييكككككر المنكككككا  فكككككي مكككككدن جنكككككوب العكككككراق"    .5

 .IOM)  0204  منظمة اللجرة الدولية

الجامعكة العرفيكة   فحك  فكي دراسكات الشكرق اَوسكط  المريكز الكديمقراطي العرفكي  سالم فيصل الجمكل  .6

 .اَمريكية  فلسطين

 .0221اد  فغداد   العراق    جامعة فغدجغرافية العراق  ع ال فضل السعدال .7

 صكككككي فاضكككككل ع كككككد  التغيكككككر المنكككككاخي فكككككي درجكككككة الحكككككرارة وامطكككككار العكككككراق  مجلكككككة يليكككككة  .4

 .0241  فغداد  العراق  عام 45الترفية االساسية للعلوم الترفوية واالنسانية العدد 

ى للعراق فشأن تغير المنا "  وزارة ال ي ة   .1  .0232-0204وثيقة "المساهمات المحددة وطنيا

ى للعراق فشأن تغير المنا "  وزارة ال ي ة   .42  .0232-0204وثيقة "المساهمات المحددة وطنيا
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